
”I våras gick jag som vanligt igenom annonserna på anslagstavlan i Ping Pong. En annons 
väckte mitt intresse. En person som kunde katalogisera ett privatbibliotek utanför London 
i cirka fyra-fem veckor söktes. Jag som är äventyrlig av mig och dessutom höll på att skriva 
min masteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap skickade in mitt CV. Jag har er-
farenhet av att arbeta på bibliotek och har en magisterexamen med litteraturvetenskap som 
huvudämne och tyckte jag stämde in på personen som man sökte. 

Till min förvåning blev jag uppringd och intervjuad på telefon. Ett par dagar senare fick jag 
veta att jag var välkommen till England i slutet av april. Jag blev upphämtad på Luton flyg-
plats och kom till ett fantastiskt och vackert ställe. Floden Thames gick genom den pittores-
ka lilla staden. Jag fick en egen liten stuga att bo i och katalogiseringen skulle göras i det 
privata biblioteket som fanns i familjens hus. Då huset höll på att renoveras var alla böck-
erna nedpackade i lådor och runt tio byggnadsarbetare hamrade och borrade utanför mitt 
fönster. En livlig men trevlig miljö. Min engelska var rostig men jag friskade snabbt upp den. 

Samlingen bestod nästan uteslutande av gamla böcker av kategorierna svensk skönlitteratur, 
svensk diverse och en omfattande samling av svenska kokböcker från de tidigaste “trancher” 
böckerna från 1500-talet till mitten - slutet av 1800-talet. De flesta första upplagor i gott 
skick. En dröm för en bibliofil. Här fanns de mest fantastiska klassikerna, även de bortglöm-
da. Det var en magnifik samling som tog ganska mycket tid att katalogisera då många av 
böckerna var skrivna på gammalsvenska och latin. Katalogen gjordes i programmet Filema-
ker som var helt nytt för mig. Jag hade förberett mig en månad innan jag gjorde jobbet och 
det var jag glad för att jag hade gjort. Arbetet var krävande men en intressant utmaning. 

På helgerna gjorde jag utflykter till närliggande områden såsom Bath, Oxford och London. 
Jag upptäckte även den fantastiska engelska landsbygden och den engelska pubkulturen. 
Familjen tog emot mig på ett mycket fint sätt och jag kände mig välkommen. Tack vare 
arbetet har jag nu fått upp ögonen för katalogisering och hoppas att få arbeta mer med det i 
framtiden. Jag menar också att det är viktigt att vi digitaliserar äldre litteratur så att inte det 
fantastiska kulturarvet går förlorat.”
              Soledad Cartagena Romero


